בהוקרה מתנועת המושבים בישראל

המייסדים

כפר מל״ל | 1912
אבן פרידה ואריה

אבן אליעזר

בלובשטיין לאה ושלמה

גולובוב צביה ויהושע ,פנחס שרה ויהודה

אלטבך בילה ויעקב

בן יהודה חנה וישראל

גרינשפן גדליהו

זלמנסון חנה ויעקב

אשכנזי חיה ושלמה

ברודנר אסתר וישראל

דרור עדה ויצחק

זמורה אסתר וזלמן

בוגין נחמה ויעקב

בוגין אסתר ונחום

ברסקי לאה ואהרון

הינדין טובה וצבי

חיות סימה וברוך

גולדמר בלומה ואלתר-מאיר

וייסמן שושנה וגדליהו

חינסקי מאשה ואברהם

חרך נחמה ושמואל

בוכשטב לאה ונחום

גורביץ׳ גיסיה ואריה

זויאגין ציפורה ויעקב

טירושקין חיה וצבי

בורשטיין עדי וברוך

בן-הלל שפרה ומרדכי ,בתיה ואלחנן

גרבינר עתליה ומנחם

זיבל רבקה ומאיר

גרושקוביץ׳ רבקה ודוד

זילברג חסיה ומרדכי

יצהר רבקה ואברהם-דב

יצחק אבן בנימין

לביא חסיה ודוד

לוסטיגר רחל ואליעזר

ליבוביץ׳ מינה וזליג

מזורסקי יהודית ואברהם

מללי אסתר ושמאי

מלמוד רבקה ואריה

מלצברג רבקה ומרדכי

מרגלית חנה ומשה

מרגלית רחל ויצחק

נדב מרים ויעקב

ספיר רות ושמחה

קאושני חנה ושלום

קוברובסקי טובה ואליהו

קורקט רבקה ואברהם

קרופניק רבקה ואהרון

רובינשטיין הניה ושלמה

שבח יוסף

שטרצר אסתר ואורי

שטרקר ציפורה ויצחק

שניידר לאה וראובן

בשנת  1912התיישבו שניים עשר החלוצים הראשונים על אדמות “אל חיא” .המתיישבים נשלחו לעבד את האדמות שניקנו משבט “אבו
קישק” על ידי איכרי פתח-תקוה .לכל מתיישב הוקצתה חלקת אדמה ,החלוצים גרו בצריף אחד ועיבדו את האדמות במשותף .השם הוסב
ל”עין-חי” ,שהיה הישוב היחיד בין פתח-תקוה לכפר-סבא .באותה שנה נחפרה הבאר הראשונה ,אך המים היו בכמויות קטנות עם בוץ
ואבנים ,לכן היה עליהם להביא מים לשתיה מכפר סבא ולהשקיה מהירקון.
פעמיים נאלצו החלוצים לעזוב את המקום :ב 1916-בהיותם בקו החזית בין הבריטים לטורקים ובמאורעות  1921כשערביי האזור זממו
להרוס את הישוב.
ב 1920-ניבנו  3בתים ראשונים אך נהרסו בפרעות ולאחר ששוקמו הוקצו לבעלי משפחות .ב 1922-שבו ותיקי עין-חי למקום ,שינו את
השם לכפר-מל”ל (ע”ש משה לייב לילינבלום) והחלו לשקם את הנזקים .לישוב הצטרפו יוצאי הגדודים העבריים ומאז לא נעזב המקום.
עם הזמן הצטרפו למושב שתי קבוצות ,אחת מיוצאי סוקולקה שבפולין ובשנת  1928קבוצה נוספת ,אנשי ג’ידרה ,וכך הושלם הישוב
ל 57-נחלות.
הגידולים הראשונים היו נטיעת כרמים ,שקדים ,אקליפטוסים וגידולי פלחה .במקביל נרכשו פרות להן בנו רפתות מבטון ואילו המתיישבים
המשיכו לגור באוהלים וצריפים .בשנת  1929החלו בנטיעת הפרדסים אך את המים להשקיה עדין הביאו בחביות מהירקון ,בסוף אותה
שנה נחפרה באר חדשה ואספקת המים נפתרה.
הנחלות אוכלסו ברובן לאורך הדרך הראשית .את האספקה הביאו מתל-אביב והתוצרת שווקה לתל-אביב ,הנסיעה ארכה בין שש לשמונה
שעות בדרך לא סלולה ובהתנכלויות רבות מערביי האזור .המתיישבים התפרנסו בקושי וחלקם נאלצו להשלים את פרנסתם בעבודות חוץ.
בשנות ה 30-צומצמו יחידות הקרקע של המושב לטובת הקמת ישובים שכנים :רמות-השבים ,גבעת-חן ,ירקונה ,גני-עם ורמתיים (הוד-
השרון) .כל יחידה במושב נותרה עם כ 17-דונם.

חברות וחברים יקרים,
ייעודה של תנועת המושבים לאורך שנותיה נמצא על ציר משותף ,אשר בשנים האחרונות היטיבו החברים להגדירו" :שליחות
לאומית שהיא זכות".
בשנותיה הראשונות של תנועת המושבים ,ימי ראשית ההתיישבות העובדת בארץ ,ייעוד זה בא לידי ביטוי בהקמתם של עשרות
מושבים ,בהיאחזות בקרקע ובשותפות מלאה לבניין המדינה שבדרך .בהמשך ,עם קום המדינה ,היוותה התנועה מנוף ,מסד ובית
למאות מושבי העולים אשר הוקמו מהנגב ועד הגליל לאורכה ולרוחבה של הארץ.
אנו מצדיעים לבני התנועה אשר קלטו והדריכו את המושבים עם הקמתם.
ברבות השנים היכו המושבים שורשים עמוקים באדמת הארץ .ההתיישבות הוותיקה וההתיישבות הצעירה מהווים עמוד תווך בחיי
המדינה מתוך ערכים של אהבת האדם והאדמה ומחויבות לציונות ,לשלום ולביטחון ברבדיו השונים.
סיפורם של המושבים החל לפני למעלה מתשעים שנה ,תקופה שכמוה כהרף עין על דפי ההסטוריה ובכל זאת ,רבים ההישגים
ומגוונים .אדמות שהיו שממה אלפי שנים ,הפכו ליישובים פורחים ,שטחים מעובדים לתפארת מהווים לא רק את פנינות הנוף של
ארצנו אלא גם מקור לגאווה לאומית ולחקלאות ששמה יוצא למרחוק .כבר אמרנו :שליחות לאומית שהיא זכות...
תנועת המושבים מבקשת להצדיע למייסדי המושבים ולהשמיע את סיפורם .מתוך מרחק הזמן מצאנו לנכון לעצור לרגע את מרוץ
החיים ,להתבונן לאחור ,להכיר בדרך ,להוקיר את שהלכו בה ראשונים והתוו לנו את ההמשך .מתוך העיסוק בדפי ההיסטוריה,
המובאים בספר זה מפיהם של נציגי המושבים עצמם ,המייסדים והדורות הבאים אחריהם ,נזכיר לעצמנו שאין לקבל את הדברים
כמובנים מאליהם .נשאב השראה וכוח להמשיך בדרכנו ,לחלום ולהגשים .להתאים את המושב למציאות המשתנה שבה החקלאות
אינה עיסוק היחיד או העיקרי ובכל זאת להישאר מחוברים בכל רמ"ח אברינו וערכינו לקרקע .תוך שמירה על החקלאות לדורות
הבאים .שנדע לבנות את הפעילויות החדשות במושב בתיירות ,באומנות ובשלל הרעיונות החדשים באופן המידתי התואם לרוח
ולנוף המושב.

שנהיה לחברה וקהילה מאוחדת ,חזקה ואוהבת עם אחריות הדדית .חברה ערכית המצמיחה נוער ערכי משפיע ותורם.
בברכה,

מאיר צור

שפירא ציפורה ואריה

שרון דבורה ושמואל

תפוחי שושנה ויצחק

בתקופה זו הניבו הפרדסים והוקמו לולים“ .תנובה“ בנתה במקום מחלבה אזורית ולמושב היה חלק נכבד באספקת החלב למחלבה.
החברים התפרנסו מהחקלאות ,אבטיחי מללי שהוכלאו על ידי החברים זילברג ובורשטיין היו ידועים באזור כולו ואף הגיעו לארצות
שכנות ,גם אבוקדו אטינגר ואנונה בורשטיין מקורם במושב.
חלוציות ,היאחזות בקרקע ,התנדבות לבריגדה ,לצבא הבריטי ,ל A.T.S-להדרכה בישובי עולים ,לפלמ”ח ולהגנה היו ערך עליון.
שנים-עשר מבני המושב נפלו במלחמות ומתוכם תשעה במלחמת השחרור.
ראש הממשלה לשעבר אריאל שרון ,בן המושב ,הקדיש גם הוא את מרבית שנותיו לביטחון ישראל.
תמורת הקרקעות שנילקחו ,קיבלנו בשנות השבעים תוספת קרקע בשטחי אדמת הביצות בירקון לגידולי בעל שהצריכו השקעה מרובה
בהשבחת הקרקע ובצורך להתגבר על ההצפות מה גם שהאדמות היו מרוחקות מהמושב .במשך כמה שנים גידלנו כותנה אך עם הזמן
המחירים צנחו וגרמו להפסדים כבדים.
בשנות ה 70-וה 80-חזרו בני הדור השני לעסוק בחקלאות  0גידלו ירקות ,תותים ובעידוד ותמיכת המדינה התפתח ענף הפרחים ליצוא.
בהשקעה מרובה הוקמו בתי צמיחה ובתי-אריזה והמגדלים שלנו הגיעו להישגים ביצוא ,אך בשנת  1982גרמה האינפלציה למשבר
ולקריסתם הכלכלית של חלק מהמגדלים.
קריסת החקלאות ,החובות הכבדים יחידות הקרקע הקטנות ומיקומו של המושב בלב אוכלוסיה עירונית החלו לתת אותותיהם ,החקלאים
סבלו מגנבות מהפרדסים ומשטחי האבוקדו עד כי לעיתים כשהגיע זמן הקטיף נשארו פירות מעטים בצמרות העצים .כיום נעקרו שטחי
האבוקדו וגם רוב הפרדסים והחברים נאלצו ברובם למצוא פרנסתם מחוץ למושב.

הציווי החמישי ב"עשרת הדברות" שעל לוחות הברית" :כבד את אביך ואת אמך" ,יש עמו משמעות מרחיבה-ערכית ומוסרית .הוא מצווה
אותנו נוסף לכיבוד אלה שהביאו אותנו לעולם וגידלו אותנו ,לכבד ולהוקיר ולספר לדור ולדורות גם את אלה שעמלו וטרחו לייסוד
מושבים והתפתחותם מאז ימים ראשונים ועד לימינו אלה.
כשם שאנו מצווים לזכור ולהנציח את אבות המייסדים שהגו את רעיון מושב העובדים וקבעו את עקרונותיו ,עלינו לכבד ולהוקיר
את ממשיכי דרכם של בנים ובני בנים ואלה שבזכותם קמו וקמים מושבים חדשים בכל מרחבי ארצנו ,שהם הערובה לקיום וחיזוק
המרחב הכפרי תוך התמודדות עם חליפות העתים והשינויים החברתיים והכלכליים של העידן החדש .בספר המעשים הטובים של עם
ישראל ,רבים הם הדפים שרשמה תנועת המושבים ,במפעל האדיר בתחיית הארץ ויישובה ,ובכינון מדינת ישראל התפתחותה ובבניינה.
תנועת המושבים חוללה את אחת המהפכות החברתיות הגדולות ,בתולדות עם ישראל" .החלוצים הראשונים" – אנשי העליות השנייה
והשלישית סוללי הדרך של ההתיישבות בארץ ישראל ,הניחו את היסודות להתיישבות המושבית וקבעו את עקרונותיה ,הם מצאו שפה
משותפת של אחדות המעשה עם "החלוצים האלמונים" התיישבות העולים מארצות אסיה ואפריקה ושרידי השואה ,שעלו בהמוניהם
בתהליך ההירואי של קיבוץ הגלויות עם קום המדינה ,ליישב את מרחבי הנגב הריקים לכבוש את טרשי הגליל השוממים לבצר את
גבולות המדינה להפוך את הרי יהודה לפרוזדור התיישבותי ובטחוני לירושלים בירת ישראל .כמו גם אלה שחלפו ,הבנים ובני הבנים
ואת כל אלה המתמודדים יום יום לקיום ולחיזוק המרחב הכפרי לכבוש את כל מרחביה השוממים של הארץ ולעשותם ישובים פורחים
לתפארת מדינת ישראל ולתהילתה.
גישה זאת במפגש שבין אנשי המושב לבין העלייה החדשה ,שהיתה ברובה עלייה של שומרי מסורת ,לא גרמה לעימותים מיותרים והיא
בין הגורמים המרכזיים לצמיחתה של תנועת המושבים לתנועה מובילה בהתיישבות העובדת .תנועה שחיי מורשת ישראל במושביה
הן "גומת חן" בפניה של החברה הישראלית בכלל ושל ההתיישבות העובדת בפרט .התיישבות המושבית ,הוכיחה ומוכיחה כי אפשר
לקיים חיים משותפים ופוריים של בעלי השקפות עולם שונות ואורח חיים שונה תוך כיבוד הדדי ושילוב ערכי מורשת ומסורת בחיים
הקהילתיים ובחיי היומיום המשותפים.
הערבות ההדדית של "ישראל ערבים זה לזה" ,הוא יסוד קיומנו כתנועה וכעם .בימים אלה ,כאשר קרעים חברתיים ושסעים פוליטיים
מאיימים על שלמות העם והמדינה ,מצווים אנו לשמש מופת לא רק בתוך ביתנו-תנועתנו ,עלינו להיות מורי דרך לרבים להסרת
מחיצות ושבת אחים גם יחד.

תתברכו ממקור הברכות ויהי נעם ה' עליכם ומעשי ידיכם יכונן לשם לתפארת ולתהילה.

מזכ״ל תנועת המושבים
ויו״ר התאחדות חקלאי ישראל

תנועת המושבים בישראל .שומרים על המרחב הכפרי .שליחות לאומית שהיא זכות

מנחם הכהן

רב תנועת המושבים

